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Tiltakozik a kerület
a repülőgépzaj ellen

Közel ötvenezer kőbányai életét keserítik az új fel- és leszállási rend
miatt a repülőgépek. A megnövekedett zajterhelés ellen D. Kovács
Róbert Antal polgármester a változtatás felülvizsgálatát kezdemé3. oldal
nyezi a minisztériumnál és a HungaroControlnál.

Látnivalók
a felújított
hivatalban
Forradalmi október

Hősökre
Egy nap
emlékezünk
a gazdátlan

A polgármesteri hivatal munkatársai mintegy száz érdeklődő kőbányait kalauzoltak körbe a felújított műemlék épületben a Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében.
6. oldal

állatokért

Hatodik alkalommal látogathattak ki az állatbarátok az Örökbefogadott Állatok Napjára, az
eseményt a Kőbányai Önkormányzat is támogatta. A rendezvényen magukra maradt
és elárvult
kedvencek
is gazdára
találtak.
11. oldal

Ismét méltósággal emlékezik a kerület a magyar szabadságharcok hőseiről és mártírjairól, így az aradi 13
kivégzéséről és az 1956-os forradalomról. Összeállításunkban Görgey Artúrról, Kőbánya díszpolgáráról és a
bő hat évtizeddel ezelőtti harcokról írunk.
8. oldal

Remekelt az
ifjú trombitás

Prózai
szerepben
próbálná
ki magát
Polyák Lilla lesz az egyik
fellépője a Musical plusz
65 zenés estnek a Kőrösiben október 28-án. Bár az
énekesnőt rendre hívják
zenés műsorokba, ennek
ellenére szívesen kipróbálnia magát végre prózai
szerepben is.
12–13. oldal

Könyves-Tóth Mihály, az Operaház és a Tutta Forza zenekar trombitaművésze óriási sikert ért
el az ARD német közszolgálati adó zenei versenyén.
12. oldal

Százmilliókat
ér Kőbányának
a Campus 2
Új központja megépítése mellett 400 millió forinttal és fejlesztésekkel támogatja
Kőbányát a Bosch.
2. oldal

Rekord a Nagy Sportágválasztón

Polyák Lilla

16. oldal
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Megújult tornacsarnok
a Szent László Gimiben
A Kőbányai Önkormányzat és
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ összefogásával, valamint
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete beruházásával újulhatott meg a Szent László Gimnázium tornaterme. Az ünnepélyes avatón Radványi Gábor alpolgármester elmondta: a közel
80 millió forintos beruházást
a tankerület és az önkormányzat 12-12 millió forinttal támogatta. A fennmaradó összeget
az egyesület, a kedvező törvényi szabályozásnak hála, taoforrásból biztosíthatta. A taofinanszírozás lényege, hogy 2012
óta a cégek társasági adójuk egy
részét kiemelt sportágakban tevékenykedő szervezetek támogatására fordíthatják.

– Kőbánya az elmúlt hat évben közel 600 millió forint önerőt biztosított sportberuházásokra, s így a tao-forrásokkal kiegészítve
kétmilliárd forintnyi sportcélú beruházás valósulhatott
meg – mondta Radványi Gábor.
Hajdu Péter, a Kőbányai Diá
kok Sporteg yesülete elnöke szerint az új teremben már
magasabb szintű versenyeket
is meg lehet tartani. A beruházás keretében megújultak az öltözők, a vizesblokkok és a gépészet, valamint a csarnok új szigetelést is kapott.

Tisztelgés a kerületépítő előtt
Istentisztelettel egybekötve
emlékezett meg a kőbányai református közösség a kerület
egyik legnagyobb alakjáról, dr.
Beretzky Endréről. A gyülekezet D. Kovács Róbert Antal polgármester, Radványi Gábor alpolgármester és Szilágyi-Sándor András lelkipásztor vezetésével koszorúzta meg Kőbánya
egykori orvosdoktorának és református egyháztanácsnokának a parókia épületén elhelyezett emléktábláját.

Radványi Gábor,
Dunai Mónika
országgyűlési
képviselő és
Hajdu Péter
az átadón

Hírek
Búcsú
a képviselőtől
Az Új Köztemetőben búcsúztatták szeptember 21én szerettei Fehér Lászlót,
Kőbánya egykori önkormányzati képviselőjét, aki
70 évesen hunyt el tragikus
hirtelenséggel. A városatya
több mint tizenegy esztendőn keresztül volt tagja a
Kőbányai Önkormányzat
képviselő-testületének, ez
alatt az idő alatt a pénzügyi,
kulturális, oktatási és népjóléti bizottságok munkáját is
segítette.

Trükkös tolvaj
Arcátlan trükkel fosztott
meg egy nőt nyakláncától
egy fiatal tolvaj a Kőbánya
alsó villamosmegállóban.
A 20–25 év körüli ismeretlen férfi a megállóban álló
villamos mellett téblábolt,
ám amikor a jármű elindult,
a bent ülő hölgy nyakából
az ablakon átnyúlva kitépte
a láncot. A tolvajt a térfigyelő kamera felvételei alapján
keresi a rendőrség.

Kőbányát
fejleszti
a Bosch

A szerződés alapján a cég közlekedési fejlesztéseket hajt végre, képzési központot épít és
működtet, illetve öt év alatt 400 millió forinttal
további kőbányai beruházásokat is támogat.

dést írt alá a cég és az
önkormányzat.
– A Bosch az önkormányzat beruházással kapcsolatos telekrendezési feladataihoz 118 millió forintot fizet, valamint öt év
alatt összesen 400 millió forintot utal át a kerületnek településfejlesztési hozzájárulásként – mondta a testületi
ülésen dr. Pap Sándor. Az alpolgármester kitért arra is,
hogy ebből a forrásból óvodák, iskolák, közösségi helyek fejlesztése, infrastruktúrafejlesztés valósulhat meg a
jövőben.
A beruházás egyébként
a környék közlekedésének
hasznára is válik, hiszen a
Bosch ezen a téren is fejlesztéseket vállalt. Így a Gyömrői út és a Vasgyár utca ke-

Dr. Beretzky Endre Kőbánya
meghatározó korszakában lett
a város körorvosa, s az 1870-es
évektől nagyban hozzájárult a
település fejlődéséhez. Nemcsak
a Kőbányai Közkórház alapításának kezdeményezője volt. A vallási közösség oszlopos tagjaként
a templom építésének szervezője
lett, munkája nyomán a maroknyi kőbányai reformátusból a
20. század minden viharát átvészelő, a kerület arculatát formáló,
erős gyülekezet kovácsolódott.

50 ezer kőbányait zavar a légiforgalom

Széles körű megállapodás a kerület és a világcég között

Hosszú és rövid távon egyaránt busás hasznot hajt Kőbányának, hogy a Robert
Bosch Kft. a kerületben építi fel az önvezető autókkal és
az elektromos mobilitással
kapcsolatos kutató-fejlesztő központját, a Bosch Campus 2-t. A beruházás alapkövét júliusban tették le, s 2020
végére két ütemben 90 ezer
négyzetméteren szoftverfejlesztő irodák és laboratóriumok, kiszolgáló területek, valamint egy parkolóház és egy
városi közlekedési szimulációkra alkalmas precíziós
tesztpálya létesül. Ezzel Kőbánya világszerte is az iparág egyik központja lesz, ahol
kétezer magasan képzett
mérnök kap állást. Csakhogy
a beruházó számos egyéb
módon is segíti a város modernizációját, erről szerző-
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reszteződését jelzőlámpás
csomóponttá épít át, a Sibrik Miklós úttól kiépíti a Vaspálya utca új, elhúzott nyomvonalát, valamint felújítja a
Vaspálya utca meglévő szakaszait.
– Kis kőbányai Szilíciumvölgy – jellemezte a rohamléptekkel fejlődő, s a Bosch
újabb beruházásának köszönhetően tovább gyarapodó környéket D. Kovács
Róbert Antal polgármester.
A Kőbányai Önkormányzat
és a Bosch ugyanis újabb jelentős projektbe is belevágna: innovációs és képzési

központot hozna
létre, amely élmény- és tudásközpontú, virtuális „játszóház”, illetve kutatás-fejlesztési központ
és képzési színtér lesz. Ehhez
közösen fognak
lobbizni azért,
hogy a centrum
leendő helyszínén, a sörgyár
1-es számú telephelyén kormányzati támogatásból megtörténjenek a szükséges felújítások. Ha az érdekérvényesítés sikeres lesz, azt követően a Bosch saját költségen rendezi be és üzemelteti a központot.
A világcég a kőbányai vállalkozók versenyképességét
is javítaná, ezért az ipar 4.0
trendjeihez – a termelés automatizálása – való csatlakozás érdekében 2023-ig évente egy szakmai műhelyt és
egy konferenciát rendez helyi
ipari vállalkozások számára.

Négy
lakás
és iroda
eladó
Kerületi ingatlanokat értékesít
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
a képviselő-testület határozata alapján. Kalapács alá kerül
a Pongrác út 17/B II. lépcsőház
földszint 15. alatt egy 17 négyzetméteres felújítandó iroda, amelynek kikiáltási ára 2 268 000 forint. A kerület a Korall utca
43.-ban három darab 24 négyzetméteres, illetve egy 37 négyzetméteres komfort nélküli földszinti lakástól is megválna, amelyeket egyben adna el. Kikiáltási
áruk 20 682 000 forint.
Jelentkezni mindkét esetben
október 24-ig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél (Ceglédi
utca 30.) lehet, a pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár
10 százaléka. Bővebb információ a 666-2721, illetve a 6662792-es telefonszámon.

Összefogás a
repülőzaj ellen
Petíciót és közel ezer támogató aláírást adott
át a kőbányai és a XVIII.
ke rületi polgárme s ter a légi irányítást végző HungaroControl
Zrt.-nek, hogy tiltakozzanak a módosított felszállási irányok ellen.
Kifejezetten negatív változást hozott a kőbányaiak
életében, hogy a légi irányítást végző HungaroContD. Kovács
rol Zrt. augusztus 16-án uniRóbert Antal,
ós szabályozást követve
Radványi Gábor
megváltoztatta a repülőgéés Ughy Attila
pek fel- és leszállási renda petíció átadását
jét. Ezért a szeptember 20-ai
követően
testületi ülésen a képviselők egyhangúlag felkérték
D. Kovács Róbert Antalt,
hogy a polgármester kezdeményezze az Innovációs
és Technológiai Minisztérium útján, valamint a HungaroControlnál az indulási
eljárások felülvizsgálatát.
A változások a XVIII. kerületet is hátrányosan érintik, ezért a kőbányai vezePanaszos lakók is elkísérték a városvezetőket
tő, támogatva Pestszentlőrinc–Pestszentimre petícióját, azt együtt nyújtotta
– A gépek új útvonala imbe Ughy Attilával, a szomszé- már azt az Újhegyi lakóteledos kerület polgármesteré- pet érinti, ahol nagyságrendvel a légi irányítónak. A kérel- del nagyobb a népsűrűség,
met mintegy ezer lakó aláírá- mint a szomszédos kertvása is nyomatékosabbá tette. rosokban, de rengeteg laA tiltakozásban kérték: a cég kossági panasz érkezett
ne vezessen be olyan eljárá- az Óhegy park, a Bajcsysokat, amelyek a környéken Zsilinszky Kórház és a
élőket hátrányosan érintik, városközpont környéilletve kezdje meg az egyez- kéről is – mondotta latetéseket a környező telepü- punknak D. Kovács
lések és kerületek vezetőivel Róbert Antal polgáregy új, mindenki számára el- mester. – Augusztus
fogadható eljárási rendről. közepe óta közel ötÍgy például a mélyalvási idő- venezer ember éleszakban a repülőgép-forga- tét keseríti a naponlom szüneteljen, a teherszál- ta több száz alkalító (cargo) gépek forgalmát lommal, autóriaszpedig más, a fővárostól távo- tókat is megszólalKarnyújtásnyira került Kőbálabb eső repülőtérre helyez- tatva elhaladó gépek
nya egyik legrégebbi „tájsedübörgése. Elfogadzék át.
bének” eltüntetése: hamaroA HungaroControl állítása juk, hogy Üllőt és Rásan park zöldell az egykoszerint a zajterhelés több he- kosmentét mentesíteri Liget téri szolgáltatóház
lyen csökkent, főleg Üllőn és ni kell, de azt nem, hogy
helyén.
Rákosmentén. Csakhogy Kő- mindezt a kőbányai la– Rengeteg legenda kebányán épp ellenkező a hely- kosok kárára tegyék.
ring a már elbontott
A probléma méretét jól
zet. A lakossági panaszok jos z o l g á l t a tó h á z kö gosságának alátámasztásá- mutatja, hogy míg korábban
rül, például az, hogy
ra a Kőbányai Önkormányzat az önkormányzathoz évenmetróvégállomás
gyakori méréseket végeztet te 10-15 panaszos levél érkehelye lett volna,
a repülési zajjal érintett terü- zett a gépzaj miatt, most napi
ám ezt a dotöbb tucat.
leteken.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
A mi sokszínű kerületünkben általában jellemző, hogy eseménydúsak, moz
galmasak a hónapok. Ez most különösen
igaz volt a szeptemberre. Országos viszonylatban is egyedülálló megállapodást kötött önkormányzatunk és a Robert Bosch Kft. A világcég vállalta egy
kőbányai képzési központ létesítését, a kerületi vállalkozások segítését, közlekedési fejlesztések megvalósítását, valamint azt, hogy öt év alatt mintegy
400 millió forint értékű településfejlesztési hozzájárulással segíti Kőbányát. A példaértékű együttműködés a Bosch és az önkormányzatunk között garanciát nyújthat arra, hogy a világcég jelentős beruházásai – például a most épülő, önvezető autókkal és az
elektromos mobilitással kapcsolatos kutató-fejlesztő központ –
kerületünk modernizációjához is hozzájáruljanak.
A „kis kőbányai Szilícium-völgy” mellett további nagyszabású tervek válnak valóra a kerületünkben. A kormány úgy döntött,
hogy további kétmilliárd forintos támogatást nyújt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén felépítendő új szakrendelőhöz, így hamarosan megkezdődhet a beruházás, amely eddig az építőanyagok
hirtelen drágulásából adódó forráshiány miatt nem indulhatott el.
Viszont hamarosan befejeződhet Kőbánya egyik korábbi szégyenfoltjának felszámolása: a Liget téren, az egykori szolgáltatóház helyén letettük az újonnan kialakítandó zöldfelület alapkövét, és terveink szerint az év végén átadjuk a kőbányaiaknak a parkosított
területet. A Szent László Gimnáziumban átadtuk a 80 millió forintból felújított tornacsarnokot, amely az önkormányzatunk és a
Kelet-pesti Tankerületi Központ összefogásával, valamint a Kőbányai Diákok Sportegyesületének beruházásában valósult meg.
Szeptemberben újult lendülettel folytattuk megkezdett munkánkat, az előttünk álló számos feladat végrehajtását. Összefogtunk a XVIII. kerülettel annak érdekében, hogy az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, illetve a HungaroControl Zrt. vizsgálja felül a lakosságot zavaró légiforgalmi változásokat a Liszt
Ferenc repülőtéren. Ma már a szélesebb közvélemény számára
is nyilvánvaló, hogy a Hős utca környékén kialakult droghelyzet
országos probléma, amelynek megoldásához a kerület, a rendőrség és a kormány összefogására van szükség. Önkormányzatunk
továbbra is elkötelezett abban, hogy minden lehető módon fellépjen a probléma felszámolásáért. Kerületünk látványos fejlődése
bizonyítja, hogy összefogással, az Önök támogatásával, együtt a
legjobbat hozzuk ki Kőbányából!
Megragadva az alkalmat, ezúton is szeretném köszönteni kerületünk korosabb polgárait, hiszen október az idősek hónapja.
Idősbarát önkormányzatunk számos programmal készült ünnepeltjeink számára az idén is, hogy tiszteletünket, megbecsülésünket fejezzük ki.
Végezetül invitálom Önöket, kedves Kőbányaiak, az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére tartandó
rendezvényeinkre, amelyekről bővebben a 8. oldalon olvashatnak. Emlékezzünk együtt!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

Kizöldül
a Liget tér
kumentumok nem igazolják
– mondta a zöldfelület kialakításának alapkőletételén
D. Kovács Róbert Antal. A városvezető felidézte, hogy
amikor a városrészközpont
megépült, az aluljárórendszerrel ellátott közlekedési csomópont nem nyerte el
a helyiek tetszését, nem is
vették igénybe. Piaccá sem
tudott válni, így évtizedes
huzavona után a társasház-

zá alakult épületet a kerület
megvette.
Az egykori aluljáró lépcsőit lefedő betonszarkofágokat
elbontja a kivitelező, de a valamikori aluljárórendszert
meg kell őrizni a mélyben a
közművek miatt. A szökőkút
alapjai már elkészültek, a teret sok zöld növénnyel és látványos fákkal ülteti be a kivitelező, s év végére befejeződhet az építkezés.
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Az utcákon támolygó fiatalok a város minden részéből érkeznek – a Hős utca a szomszéd kerületek problémája is lett

Drogturizmus sújtja Kőbányát
Az elmúlt hetekben újra
számtalan tudósítás, felvétel, fénykép jelent meg
Kőbánya közterein ájultan fekvő vagy öntudatlan állapotban dülöngélő
fiatalokról. A droghelyzet
nemcsak a kerület problémája, a Hős utca 15.-ben
árult bódító szerek miatt
a szomszéd kerületeket is
ellepték betépett emberek, aki gyakran „drogturisták”, hiszen jelentős részük a város más részéből
érkezik.

Lehetetlen, görnyedt testtartás, üveges tekintet, dülöngélés,
rosszabb esetben pedig a földön
rángatózás – kinek ne lenne ismerős ez a kép? A Hős utca környéki tereken, megállókban akár
csapatostul is láthatóak ilyen
kába fiatalok. A probléma egyre nagyobb, már mindenki tudja: ez nem Kőbánya saját gondja. A zuglóiak is panaszkodnak:
a Pillangó parkot lepték el a köznyelvben csak zombikként emlegetett drogosok, és a magukból
néha kivetkőző emberek olykor
közveszélyesek is. Múlt hónapban, szintén a szomszéd kerületben, az 1-es villamoson szúrt meg
egy férfi injekcióstűvel egy négygyermekes anyukát.

Csendélet az Élessaroknál

A közteresek gyakran tehetetlenek

A Hős utca problémája már a
parlamentben is szóba került,
igaz, csak általánosságban.
Az ellenzéki felszólalás inkább a
rendőrök nyakába akarta varrni
a kialakult helyzetet, mondván,
az egyenruhások „csak kullog-

Civilekkel
a drog ellen
Kőbánya a jövőben is megbízható partnere marad a drogok
és a függőségek ellen küzdő
civil szervezeteknek. A felvilágosító munkát, megelőzést
és rehabilitációt végző szervezeteket a kerület rendszeresen támogatja, így felkarolja
többek között a veszélyeztetett fiatalok, családok számára segítséget nyújtó Életrevaló Karitatív Egyesület kezdeményezéseit, de a hajléktalanok, rászorulók ellátását végző Baptista Szolgáltató Centrum működését is segíti anyagilag. Kiemelkedő munkát végez az Emberbarát Alapítvány

A gyógyult
fiatalok
szakmát
kapnak

is, amelynek alkohol- és drogrehabilitációs intézményrendszere 1991 óta működik.
– Az alapítvány és a Kőbányai Önkormányzat ellátási
szerződést kötött, amelynek
keretében a kerület működésünkhöz épületet biztosított,
cserébe tíz állandó férőhelyet
garantálunk a kőbányai szenvedélybetegek átmeneti ellátására – mondta el Bereczki Sándorné. Az alapítvány titkára szerint jó az együttműködés a kerülettel, a képviselőtestület idén 160 ezer forintot
ítélt meg prevenciós munkájuk támogatására, korábban
pedig 2,5 millió forinttal a készülő Román utcai női otthon
homlokzatának felújításához járult hozzá. De Kőbánya
drogstratégiájának kialakításában is részt vettek a civilek.
Az Emberbarát intézmé
nyében megalakulása óta
2903 személyt kezeltek – minden ötödiknek a droggal és az
alkohollal is problémája volt
–, s 51 százalékuk kigyógyult
függőségéből. A fiatalok és
felnőttek egészségügyi és
szociális rehabilitációja mellett az alapítvány képzőintézményében a szakképzetlen
szenvedélybetegek cukrász
és sütőipari képzettséget is
szerezhetnek.

nak a dílerek után”. Ez a kritika azonban már évek óta közismert tény, hiszen a drogosok által szedett tudatmódosító szerek nem feltétlenül tiltott anyagok – azok lehetnek nyugtatók,
rovarölő szerek vagy dizájner-

drogok is. Éppen ezért a mostani események csak újra rávilágítanak arra, amit a Kőbányai
Önkormányzat évek óta mond:
a helyzet megoldásának kulcsa
a problémás tömbök teljes szanálása.

Segítség az együttműködő Hős utcaiaknak
A Kőbányai Önkormányzat a lehető legnagyobb körültekintéssel és az érintettek bevonásával
kívánja megoldani a Hős utcai
tömbfelszámolást. Ezt a munkát segíti Forgács István romaügyi szakértő is, aki lapunknak
elmondta: minden olyan ottlakó
számíthat valamilyen segítségre a Kőbányai Önkormányzattól, aki partner kíván lenni saját
sorsa rendezésében.
– A kerület vezetésével egy átfogó programot dolgozunk ki,

amely a társadalmi felzárkóztatást segíti a jövőben – nyilatkozta Forgács István, aki szerint
ez program nem csak romaügy.
A készülő terv ugyanis lakóhelytől és származástól függetlenül
kíván segíteni a nehéz sorban lévőknek majd.
A szakértő elmondta, a Hős utcaiak egy része jogszerűen tartózkodik az ingatlanokban – nekik vagy tulajdonuk van a házakban, vagy önkormányzati bérleményben laknak. Velük az ön-

kormányzat biztosan meg fog
tudni egyezni – amit megkön�nyít az is, hogy erre az állam biztosította kétmilliárd forintos keret egy része is rendelkezésre fog
állni. Ám van egy másik csoport,
akiknek a státusza rendezetlen:
bérleti szerződésük lejárt, netán
eleve jogcím nélkül élnek az ingatlanokban.
– Az ő státuszukat rendezni
kell, de ehhez együtt kell működniük az önkormányzattal, illetve
a közösségi normákat be kell tar-

taniuk – magyarázta Forgács István, aki szerint a jövőben a segítségnyújtásba a tervek szerint egy
nagyobb civil szervezet is bekapcsolódik. – Fel kell mérni, kinek
hogyan lehet segíteni. A családok vagy egyes személyek egyéni mentorálásának, segítésének
számos formája lehet, így akár az
is felmerült már ötletként, hogy
a kerület az albérlet megszerzéséhez a kauciót biztosítja – akár
más városrészekben, kerületekben vagy településeken.

Ez nem jelenti azt, hogy Kőbánya a problémát „szétteríti” –
az önkormányzati szerepvállalás azoknak lesz valóban támogat, akik aktívan tesznek a sorsuk rendezéséért, akár helyben,
akár máshol. A szabad költözködés alapvető jog, aminek az érvényesülését segíteni kell, a deviáns, antiszociális életvitel viszont egyáltalán nem az, és ezt
meg kell majd érteniük a Hős utcaiakat támogató civil szervezeteknek is.

Közös fellépés kell
a rendteremtéshez

A Kőbán yai Önkor is lépjenek fel,
kormá nyzat szehogyh a valak i az
rint joggal fogalutcán botrányt kelmazza meg a latő magat artást takosság azon kövenúsít, félelmet kelt,
telését, hogy a Hős
vagy köztisztaság i
utca körny ékén
problémákat okoz
bódult an támoly– hiszen a lakosságó emberek viselgot ez zavarja legkedése miatt lépinkább. Másrészt a
ni kell. Csakhogy
problémát alapja ia kerület kezét is
ban is kezelni kell.
kötik a jogszabályok. Dr. Szabó
– Erre mi lenne a mego lKrisztián jegyzőt kérdeztük.
dás?
– A hírad ások szerin t a
– Az önkormányzat továbbdrogprobléma forrása a Hős ra is elszánt a szóba n forgó
utca. Ez igaz?
Hős utcai lakóhá zak felszá– Köztudomású, hogy a Hős molása mellet t, de ezen túl a
utca 15/A-B társasházban a tu- rendőrségnek magának a drog
datmódosító szereket be lehet kereskedésének az ügyét kell
szerezni, és nyilvá nvaló, hogy kezelnie. Szociá lis oldalról peez okozója a kialakult helyzet- dig a megelőzésre, valamint a
nek.
hajléktalanhelyzet kezelésére
– Mi az oka, hogy a hatósá- kell helyezni a hangsúlyt.
gok bizonyos esetekben te– Az önkor mány zat nem
hetetlenek?
rendő rhatós ág, így a bódí– Bár a köznyelv drogoknak tó szerek ellen nem küzdhet,
hívja azokat a szereket, ame- mint bűnül döző szerv. De
lyeket az utcákon is láthat ó, meddig ér a keze?
dülön gélő emberek fogyasz– Három dolgot tehetü nk.
tanak , a jogsza bályok sze- Az egyik a már említett prerint többny ire mégsem kábí- venció. Másrészt a közter ütószerek. Olyan szerek, mint leten próbálunk rendet tenni
a patkányméreg, csavarlazí- – az önkormányzat működtetó, amelyek birtok lását, sze- ti a helyi közter ület-felügyedését nem tiltja a törvény. Az letet. A járőr a jogszabályséreladók ezt használják ki. Is- tő cselek mény észlelése esemerik , milyen arányban kell tén feltartóztatja az elkövetőt,
a veszélyes anyagokat példá- igazoltathat és szabálysértés
ul dohánylevélbe keverni, s ol- esetén bírságolhat vagy feljecsó kábító hatású szereket ké- lentést tehet, bűncselekmény
szíteni. Ezek ellen a rendőrség esetén rendőr t hív. Valamint
nem tud a megfelelő eszközök- a jogsza bályi környezetet is
kel fellépni.
igyeks zünk úgy alakít ani,
– A rendő rség is tehete t- hogy a hatóságok hatékonyablen?
ban intézkedhessenek. Példá– Bizonyos esetekben igen, ul őrizetbe vételre és a bíróság
de a Kőbányai Önkormányzat elé állításra csak akkor van lenem is csak azt várja el a rend- hetőség, ha a szabálysértés előrségtől és az egyéb közremű- zárással is büntethető. Ezért a
ködők től, hogy a szerek ter- képviselő-testület kezdeméjesztését, vásárlását szüntes- nyezte, hogy törvénymódosísék meg. A „drog” fogyasztásá- tással a köztisztasági és a közval jelentkező problémákra is erkölcs elleni szabálysértés is
koncentrálni kell. Vagyis ak- kerüljön ebbe a körbe.

Fokozott ellenőrzés,
több intézkedés

Elkeseredett
küzdelem a dizájnerdrogok ellen

Augusztus végén fogadta el a
képviselő-testület D. Kovács Róbert Antal polgármester javaslatát, amelyben a kerület a belügyminisztertől a közrend és közbiztonság helyreállítását kérte a Hős utcában és környékén.
A rendőrség még aznap fokozott
ellenőrzést rendelt el, s a számok
igazolják: az egyenruhások nagyobb jelenléte jelentős sikert
hozott.
A Kőbányai Hírek ugyanis kikérte a statisztikákat a rendőrség eredményeiről augusztus
elején, később pedig az augusztus végi számokra kérdeztünk
rá. Augusztus 7-étől 20-áig (két
hét alatt) az egyenruhások a Hős

Sokan nem értik,
miért nem lehet
hatásosan fellépni a drogterjesztők ellen, amikor
immár nyílt titok:
a Hős utca a drogkereskedelem
egyik központja
lett. Az ok a törvényalkotók kilátástalan küzdelme a vegyészekkel szemben.
– Az egyre többet emlegetett dizájnerdrog
egyfajta „törvénykerülő”
drog – magyarázta lapunknak
dr. Fodor Miklós igazságügyi

utca környékéről 43 főt állítottak elő mintavételre, kilenc körözött személyt fogtak el, illetve
öt esetben egyéb bűncselekmény
miatt intézkedtek. Ezzel szemben augusztus 31-e és szeptember 7-e között drog gyanúja miatt 93 embert vittek mintavételre, más, nem kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények miatt
kilenc esetben intézkedtek, az elfogott körözött személyek száma
pedig 38 volt.
Mindez jól mutatja, hogy bár a
fokozott ellenőrzés ideje csak alig
fele volt az augusztus eleji vizsgált időszaknak, a rendőrök így is
több mint kétszer annyira voltak
eredményesek, mint korábban.

elme- és drogszakértő. – Maga
az anyag a kábítószerlistákon
szereplő anyagokétól kissé eltérő
kémiai szerkezetű, így nem klas�szikus drog. Ellenőrzés alá vonásig jogi következmények nélkül terjeszthető. A lefoglalások azt mutatják,
hogy az anyagok 50 százaléka már dizájnerdrog, és csak
a másik fele klasszikus kábítószer. Népszerűségüket el-

sősorban olcsóságuknak köszönhetik.
A jogalkotó számára ismeretlen szereket minden esetben meg kell vizsgálni, s az
új pszichoaktív anyagokat az
Emberi Erőforrások Minisztériuma tiltólistára teszi – ekkor
a törzsképletekből származtatott (tehát nagyon hasonló) vegyületek, anyagok szintén tiltólistára kerülnek. Ám a piac
változását jól mutatja, hogy
havi átlagban 30-40 dizájnerdrog kerül forgalomba, vagyis a hatóságok óriási hátrányban vannak a dizájnerdrogok
kifejlesztőivel és terjesztőivel
szemben.
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Idegenvezetés
a város házában

A 2011 óta minden félévben meghirdetett Kőbánya számít Rád
ösztöndíjpályázat keretében ebben a félévben 51 általános és középiskolás diák kap havi ötezer,
illetve tízezer forintot. A bírálatnál a szociális rászorultság mellett a tanulmányi eredmény is

Kívülről is
látványos az épület

között. Másoknak az tűnt fel, hogy a
csúcsíves folyosók hasonlóságot mutatnak a Szent László-templom boltíveivel. Ez nem is csoda: a két műemléket ugyanazok, ráadásul egyszerre
építették.
A régi időkről, vagyis az elöljárósági
hivatal életéről fotókkal illusztrált látványos tablók is árulkodtak a folyosókon. A vendégek a padlás csodálatos faboltozatát is megnézték, végül pedig kívülről ismét megcsodálhatták az épületet – amire így már még nagyobb elragadtatással tekintettek.

Rendvédők és
látványosságok
Izgalmakban nem volt hiány a XI. Kőbányai Rendvédelmi Napon.
Gyakorlatilag minden létező egyenruhás szervezet eljött, amelyik
a biztonságunkért, a rendért, a bajbajutottakért dolgozik. A megnyitón Rendvédelemért emlékérmet adott át Dobson Tibor tűzoltó
dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar közgyűlésének elnöke
D. Kovács Róbert Antal polgármesternek, majd Szent Flórián-emlékérmet Radványi Gábor alpolgármesternek.
A több száz család számára minden szervezet tudott érdekességet mutatni: népszerű volt a Honvédség BTR80-as páncélozott gyalogságszállítója, a mentőszolgálat helikoptere, a tűzoltók családokat magasba emelő létrás kocsija. Olyan szerkezetek kápráztatták el a nagyérdeműt, mint a konzervnek
álcázott titkos tároló, vagy a vonalas telefon
„meghekkelésére” alkalmas készülék – ezeket
fogva tartott személyektől kobozták el a börtönőrök. A rendőrség sátránál golyóálló mellény viselését lehetett kipróbálni, a tűzoltóknál az oltóhabbal töltött medencében lubickolhattak a gyerekek.

Próbálja ki most!
GOLD motorvédelem SILVER áron
Vásároljon GOLD üzemanyagot SILVER áron
2018. december 2-ig minden szombaton és vasárnap
a Gvadányi utcai és a Kerepesi úti kútjainknál!

Gvadányi utca 67.
Nyitva minden nap:
06-20 h

Kerepesi út 89.
Nyitva minden nap:
06-20 h

Többletforrás a szakrendelőnek
Kétmilliárd forintos további támogatást
nyújt a kormány a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén felépítendő szakrendelő beruházásához. A pluszpénzre azért van
szükség, mert az elmúlt egy-két évben az
építőipar fellendülésével jelentősen nőttek az építési költségek.
Éppen ezért az új Kőbányai Egészségház felépítésére is jóval magasabb árajánlatok érkeztek a pályázóktól, mint

rábban inkább csak jeles voltam. Az ösztöndíj és a továbbtanulás miatt is igyekeztem a néhány négyesemet ötösre javítani. Édesanyámmal lakom, a
pénz a közös családi kasszánkba megy, a napi megélhetésünkre költjük. Valamelyik erős gim-

náziumban szeretnék tovább tanulni, ahonnan bármelyik egyetemre bekerülhetek.
– Anyukám magyar, apukám
jordániai arab származású, én
Budapesten születtem – mesélt
magáról Yousef Nármin Leyla.
– A szüleim külön élnek, én

az a bruttó 2,8 milliárd forint, amivel a
két évvel ezelőtti tervezési időszakban
még számítani lehetett. A beruházást
lebonyolító kórház jelzésére ezért a kormány augusztus 30-án határozatot hozott arról, hogy további 2,07 milliárd forint többletforrást biztosít a megvalósításhoz.
D. Kovács Róbert Antal polgármester
szerint ezzel elhárult az akadály az épít-

anyukámmal és a nagymamámmal lakom. Elsőtől kezdve kitűnő vagyok, már több éve kapok
ösztöndíjat. Eddig elraktam az
összes pénzt, mert a két felnőtt
mostohatestvérem, anyukám új
barátjának a gyerekei ezt javasolták, én pedig hallgatok rájuk.

Egy hét autók nélkül
A programot
látványos
bemutatók is
színesítették

Programokkal, mozgással és biciklis reggelivel
népszerűsítette a kerület a környezetbarát városi közlekedést az Euró
pai Mobilitási Hét keretében.
Újra háttérbe szorultak egy
hétre az autók: Kőbánya idén
is csatlakozott az Európai
Mobilitási Héthez. A kezdeményezéshez kapcsolódva
minden korosztály találhatott magának olyan autómentes programot, ami a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés fontosságára
hívta fel a figyelmet.
Az eseményt a Kőbánya
Bringa programból már jól is-

D. Kovács Róbert is
nyeregbe pattant

mert és nagy sikerű bringás
reggeli nyitotta, amelynek keretében négyszázan látogattak
a Liget térre, illetve a Sibrik
utca és Harmat utca keresz-

teződésébe. Mindenki reggelit
kapott, aki szeptember 18-án
7 és 9 óra között kerékpárral
érkezett, tetszés szerint gyümölcsből, pogácsából, alkohol-

mentes italokból lehetett válogatni.
Szeptember 21-én pénteken 9 órakor a Kőbányai Szabadidő Központ előtt D. Ko-

Papírt és szemetet
gyűjtöttek a diákok

HIRDETÉS

Tisztább motor
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól

dönt. Ezúttal a Bem József általános iskola két támogatott diákját kérdeztük, mit jelent nekik az
önkormányzati ösztöndíj.
– Nyolcadikos vagyok, idén
először pályáztam – árulta el
Markos György József. – Tavaly év végén kitűnő lettem, ko-

Kőbánya nyolcadszor csatlakozott a kezdeményezéshez

Bárki ellátogathatott a felújított polgármesteri hivatalba, ahol a
dolgozók kalauzolták körbe az érdeklődőket.

lak festése és a lámpák cseréje még
hátra van, de a látogatókat így is ízléses látvány fogadta.
Érdeklődőkből nem is volt hiány: a nap folyamán tíz csoportban mintegy százan járhatták végig a folyosókat és termeket, illetve tekinthették meg az egyedi beFotókiállítás a régi időkről
rendezési tárgyakat. A félóránként induló vezetés előtt a vendégek az ügyfélváróban gyülekeztek, majd dekességet tudtak meg. A hivatalnoa séta első állomásaként a házasságkötő kok egészen az 1840-es évekig forgattermet tekinthették meg. Innen a képvi- ták vissza képzeletben az idő kerekét,
selő-testület üléstermébe, illetve D. Ko- s sztoriztak attól a kortól kezdve, amivács Róbert Antal polgármester dolgo- kor Kőbányán elindul a robbanásszerű
zószobájába vezetett az út.
fejlődés. Sokan ámulva hallgatták, hogy
A kellemes sétát az újonnan kiala- az épület egy része 1932-ig paplak volt, s
kított belső átriumban megtartott két Krúdy Gyula, Móra Ferenc, de még Gárkoncert is színesítette, miközben a ko- donyi Géza is megfordult benne – utóbbi
mótosan sétáló látogatók rengeteg ér- például szellemet idézett az ódon falak
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Jó helyekre került az ösztöndíj

Megnyílt a hivatal kapuja a nagyközönség előtt

Népszerű turistalátványosságnak gondolhatta a Kőbányára vetődött, de a várost alig ismerő utazó a polgármesteri
hivatal épületét szeptember 15-én szombaton. A 122 éves épület előtt folyamatosan látogatók csoportosultak, hogy
belülről is megcsodálják azt, a hivatal
ugyanis a Kulturális Örökség Napjai
rendezvény keretében megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.
– A felújítást közel két éve kezdtük el,
hogy a műemlék újra régi szépségében
pompázzon – mondta el Hegedűs Károly aljegyző, aki maga is buzgó idegenvezetőként kísérgette a látogatóba érkezett kőbányaiakat. – Megújítottuk a tetőt, lecseréltük a nyílászárókat, de a fűtési rendszer modernizációja is megtörtént, illetve végre eltűnt a 70-es évek óta
a falakon éktelenkedő csempe. Bár a fa-
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kezés tervezett időpontban való megkezdése előtt.Ennek első lépése, hogy a kórház október 15-én átadhatja a munkaterületet a kivitelezőnek. Az építőnek 330
napja van arra, hogy az elkészült új egészségügyi intézmény kulcsait átadja a megbízóinak. Ha újabb akadályok nem merülnek fel, akkor a kőbányai járóbetegszakellátás 2019 végétől immár egy korszerű rendelőintézetben folyhat tovább.

Közel egy tucat kőbányai iskola csatlakozott idén a Takarítási Világnaphoz környezete szépítésével és papírgyűjtéssel.
A KŐKERT Kft.től az intézmények
zsákokat, kesztyűket, gereblyéket és
egyéb szerszámokat kaptak, s mintegy 800 tanuló vett részt a szemétszedési, területrendezési munkákban. A Zrínyi Miklós Gimnázium növendékei például a Mádi
utcában több illegális szemétlerakatot számoltak
fel. Az iskolák hatszáz kőkerti növényt, cserjét és
árvácskát is kiültethettek.
A mobilitási hét ideje alatt az intézmények papírgyűjtésben is jeleskedtek, és a legjobbak fáradozása busásan megtérült. A tíz iskola összesen
több mint 87 tonna papírt gyűjtött, az átvételi ár
19 forint volt kilónként. A legbuzgóbbak ezen felül 120, 80 és 40 ezer forintos jutalomban részesültek. Első helyen az egy főre jutó mennyiségben
(több mint 50 kilóval) a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola tanulói végeztek.

vács Róbert Antal polgármester megnyitójával kezdődött az óvodások és iskolások
Autómentes Napja. Az iskolások a KÖSZI-től letekertek
a kőbányai pincerendszerbe,
majd átgurultak a Sportligetbe. Célba érve bringás ügyességi, közlekedésbiztonsági és
helyismereti vetélkedőn próbálhatták ki magukat. Eközben az óvodásoknak a KÖSZI
előtt játékos vetélkedő, a forgalom elől lezárt Ászok utcában pedig aszfaltrajzverseny
volt a program. A hétvége
30 kilométeres biciklitúrával,
illetve az Óhegy parkban családi bringás programokkal és
bányatúrával telt.
A programok sikeres lebonyolítását a Kőbányai Önkormányzat, a Kőbányai Torna
Club, a Kőbányai Kocsis Sándor Sportközpont, a Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a BRFK X.
kerületi Rendőrkapitánysága, a Bohus Security, valamint
a kerületi polgárőrség kiváló
együttműködése garantálta.

Támogatás
hallgatóknak
A 2019-es évre is kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Kőbányai
Önkormányzat és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma.
A segítség kizárólag szociális rászorultság alapján ítélhető oda, s arra azok a kőbányai lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos
hallgatók jogosultak, akik
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osz-

tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A pá lyá zatbeadá shoz a
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx címen kell regisztrálni, majd a személyes
és pályázati adatok feltöltését követően az űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (Állomás u.
26.) kell november 6-ig benyújtani. A szociális rászorultságot a pályázó és a vele
egy háztartásban élők utolsó
havi nettó jövedelemigazolásával kell bizonyítani.

Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/._
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Pesti srácok
a Kőrösiben
Különleges mű
sorral tiszteleg
a Kőbányai Ön
kormányzat 1956
emléke előtt. Ok
tóber 23-án a kő
bányai la
kosokat,
24-én pe
dig a ke
rületi is
koláscso
portokat hívja a Kőrösibe a Pesti
srácok – Mártírok című musical
re, amelynek írója Harsányi Gábor,
kétszeres Jászai Mari-díjas érde
mes művész. A musicalt a művelő
dési központ a Pódium Színház elő
adásában tűzi műsorra. A kőbányai
közönség számára jól ismert társu
lat egyébként nemcsak ezt a két elő
adást tervezi: a Pesti srácok a jövőben
repertoárdarab lesz, így országszerte
rendszeresen látható majd.
A mű 2012-es bemutatásakor nagy
sikert aratott, Harsányi Gábor pedig
átvehette az 1956-os emlékérmet. A
kőbányaiak egy kicsit egyedi produkci
ót láthatnak, hiszen a szerző felújította
a darabot.
– A történet helyszíne a Tompa utca,
ahol kilátástalan helyzetben vergődő
fiatalok az utcán élik életüket, vereke
désekbe keverednek – mesélte a darab
ról Harsányi Gábor. – A politikáról so
kat nem tudnak, csak átélik és testkö
zelből tapasztalják a terrort. Amikor a
forradalom kitör, a helyi plébános veze
tésével a hazaszeretet és az igazságérzet
a barikádokra viszi őket, s a kilátástalan
helyzetben is a végsőkig kitartanak.
A jegyeket a 23-ai ünnepi előadásra a
Kőrösiben igényelhetik a kőbányai lako
sok a készlet erejéig.
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Komoly harcok dúltak a kerületben 1956-ban
A szétlőtt
Füzér utcai
pártház

Amikor Kőbánya
romokban hevert

A 97 éves Kiss Ferenc nem volt se kommunista, se felkelő. A gyári
munkás mégis a kőbányai harcok sűrűjében találta magát a forradalom napjaiban.
A Don-kanyarban, majd a hadifogságban szerzett tapasztalatai után
mi sem állt Kiss Ferenctől távolabb,
mint a kilátástalan harc a szovjet birodalom ellen. Műszakvezető volt az
Orion gyár sajtolóüzemében. Az ok-

HIRDETÉS

A Kőbányai Önkormányzat nevében
D. Kovács Róbert Antal polgármester

MEGHÍVJA ÖNT

az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésekre.

Október 23., kedd 17:00

EMLÉKEZZÜNK

AZ 1956-OS FORRADALOMRA
Beszédet mond: Harsányi Gábor,

kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes művész

Műsor: „Mártírok, avagy
a Pesti Srácok”
Közreműködnek a budapesti
Pódium Színház művészei

Helyszín: a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ színházterme
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)

November 8., csütörtök 10:00

KOSZORÚZÁSI

ÜNNEPSÉG

Beszédet mond:
Radványi Gábor,
Kőbánya alpolgármestere
Helyszín: a Silye Sámuel és társai
tiszteletére állított emlékmű
(1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út – Maláta utca sarok)
www.kobanya.hu www.korosi.org

tóber 23-i forradalom után itt is megalakult a Munkástanács, amibe őt is
beválasztották. A gyárat elkerülték a harcok, de a szovjet beavat
kozás után egyszer csak megállt egy
T34-es a gyár előtt.
„Kiszállt belőle két orosz tiszt, feljöttek az igazgatói irodába, ahol éppen voltunk vagy húszan. Beszélgettek az igazgatóval. Ekkor váratlanul az egyik fiú zsebében kattant
egy pisztoly. Az orosz megragadta
a csuklóját, nehogy elő tudja venni, és elvitték a srácot. Nem láttuk
többé, nem is tudni, mi lett vele. De
nem csak őt vitték el. Kiderült: azért
jöttek, mert bemérték, hogy rádióadást sugároznak a gyárból. Mi nem
is tudtunk róla, a rádiótorony le volt
lakatolva. Az oroszok szuronnyal eltörték a lakatot, kinyitották az ajtót,
és tényleg ott volt három srác. Amerikától kértek rádión segítséget.
Sose láttuk viszont őket” – mesélte
Kiss Ferenc.
Az idős férfi a kőbányai harcokra
is jól emlékszik. „Jöttem haza a Kőrösi Csoma úti lakásunkba. Útközben az Élessaroknál beszédbe elegyedtem fiatalokkal, akik felállítottak három légvédelmi ágyút, hogy
azokkal veszik fel a harcot a szovjet tankok ellen. Miután hazaértem,
csakhamar szörnyű mély dübörgés
támadt, csak úgy rázta az ablakokat. Láttam a harmadik emeletről,

Kiss Ferenc a harcok
közepébe csöppent
hogy tankok érkeznek a Szent László-templom irányából, tízet számoltam össze. Három lövést adtak le rájuk a felkelők, mire a tankok szétbontakoztak és lövöldözni kezdtek
összevissza. Feleségemmel rohantunk le a légópince felé. Belőttek a
lakásunkba is. Egy szekrény kivételével semmi sem maradt épen, közfalak dőltek be, ajtók szakadtak ki,
a ruháink is mind elégtek. Hetekig
munkásruhában jártam” – idézte fel
a történteket.
„Volt itt egy TEFU-telep, rommá
lőtték a teherautókkal együtt. Nálunk a földszinten üzletek voltak,
mind kiégett. A Kőrösi-Csoma út felső része, a gimnáziumtól az Élessarokig teljesen elpusztult, minden
romokban hevert, minden kiégett”
– tette hozzá a 97 éves Kiss Ferenc.

Görgey, az „élő vértanú”
Október 6-án a 13 aradi vértanú mellett
azokra is emlékezünk, akik a magyar
szabadság mellé álltak 1848–49-ben.
Mára már rehabilitálták a történészek
Görgey Artúrt, akit az elkerülhetetlen
világosi fegyverletétel miatt az utóbbi
időkig árulónak tartottak.
A magyar történelem egyik legkivá
lóbb és legtehetségesebb katonai vezető
je, stratégája és hadvezére a szabadság
harc hadműveleteiben zseniális meg
oldásokkal, ellenfelei által is tisztelt
ügyességgel és bátorsággal vezette kato
náit, akik mindenkinél jobban tisztelték
őt. Kevesen tudják, hogy „civilben” nem
zetközi hírű vegyész volt, és ő lett az első

vezérigazgatója a kőbányai Drasche csa
lád által alapított „Kőszénbánya és Tég
lagyár Társulat Pesten” részvénytársa
ságnak.
Születésének 200. évfordulója alkal
mából Kőbánya idén posztumusz dísz
polgári címet adományozott Görgey Ar
túrnak. Október 6-a, Batthyány Lajos és
az aradi tizenhármak kivégzésének em
léknapja kapcsán fontos megemlékez
ni arról a hadvezérről is, akinek legna
gyobb „bűne” az volt, hogy enyhébb bün
tetést kapott, mint a tábornokai. A hos�
szú élete során elszenvedett megalázta
tások és meghurcoltatás miatt nevezte
őt Móricz Zsigmond az élő vértanúnak.
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A fővárosi tulajdonú utak felújítását
Budapest most tervezi

Útépítési
hajrá
A még megfelelő időjárást igyekszik kihasználni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.,
és a kerület számos pontján folynak az
útépítések. A főváros tulajdonában, illetve kezelésében lévő kőbányai utak esetén Budapest egyelőre a tervezési munkákat végzi.
– Ősszel sem állnak le a kerületi kezelésű utak
és járdák burkolatainak felújítási munkálatai
– tájékoztatta lapunkat Szarvasi Ákos, a Kőbá
nyai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési igaz
gatója. Már szeptember vége óta zajlik a mun
ka a Kápolna utca 3–23. számú házak környeze
tében. A lakótelep útjai, parkolói, járdái mellett
megújulnak a balesetveszélyes lépcsők, sőt au
tomata öntözőrendszer telepítése mellett 2500
négyzetméternyi zöldfelület is megszépül.
Az Újhegyi lakótelepen a tervek szerint lap
zártánkat követően, október nyolcadikán in
dul a Harmat utca – Újhegy sétány – Mádi utca
– Sibrik Miklós út által határolt terület belső út
jainak és parkolóinak rendbe tétele. Ebben a hó
napban kezdődhet a Lavotta utca – Harmat utca
– Sibrik Miklós út – Mádi utcák által ha
tárolt lakótelepen az építkezés első üteme:
a Mádi utca 165–171. előtti rész, valamint
a Harmat utca 158–164. számú épüle
tek környezete újul meg. A Szárnyas utca
előtt pedig most, a gázvezeték rekonstruk
ciójának befejezését követően nyílik lehe
tőség a korábbi munka befejezésére.
Több olyan, nagyobb út is rekonstrukci
óra szorul, amelyeket a kőbányiak ezrei,
tízezrei használnak naponta. Csakhogy
ezek esetében a kerület néha nem sok min
dent tehet. A legnagyobb utak – például a
kerületet határolók – fővárosi tulajdonban
vannak, s azoknak, amelyeket például tö
megközlekedési eszközök is használnak,
szintén Budapest a kezelőjük. Rákérdez
tünk a BKK sajtóosztályán: milyen mun
kák várhatóak ezen részeken.
„Budapest X. kerületében számos, a
BKK és a Budapest Közút Zrt. kezelé
sébe tartozó útszakasz felújításának
tervezési eljárása indul 2018-ban és
2019-ben. Ezeknek a munkálatoknak
a kivitelezésére a tervezés lezárultát

követően, megfelelő forrás rendelkezésre állása
esetén kerülhet sor, melyről a BKK később rész
letes tájékoztatást ad. 2019-ben főleg forgalom
technikai, illetve kiskorrekciós, kerékpározást
segítő építési beavatkozások történnek a kerü
letben” – írták.

KERT ÉS BALKON

Az őszi lombszíneződés
Kerti lombhullató növényeink ősszel,
a lombhullás előtt, általában megváltoztatják színüket. Az őszi lombszíneződés páratlan élménnyel gazdagíthat minket. Amikor tervezzük a kertet,
ne csak a virágzási időt és virágszíneket vegyük figyelembe, hanem az őszi
lombszíneket is.
De vajon miért lesz színes a levél? A
hűvös éjszakák és rövid nappalok hatására a növény elkezd készülni a téli
nyugalmi állapotra. Ennek első jele a lomb színének megváltozása. A hosszú, enyhe, csapadékos őszön alakul ki a legszebb elszíneződés. Amennyiben nagyon száraz az ősz, vagy
hirtelen lesznek fagyok, az elszíneződés közel sem olyan látványos, mint optimális esetben. A levélből, mielőtt lepottyan
a földre, az ott lévő tápanyagok visszaáramlanak a gyökérbe.
A tápanyagok helyén maradó színanyagok, úgynevezett antociánok (vízoldékony színanyagcsoport) veszik át a klorofil
szerepét, és így lesz a zöld levélből sárga, piros, lila stb. színű
levél. A barna színt az elhalt sejtek okozzák.
Az egyik legkorábban színeződő lombos fáink a kőrisek (Fraxiunus ssp.) Már kora ősszel enyhe lilás színben pompáznak,
és egyben jelzik, hogy visszafordíthatatlanul itt az ősz. Fantasztikus vörös színt vesz fel októberben az évközben egyébként haragoszöld színű vörös tölgy (Quecus borealis). Jóval
kisebb méretű a japán juhar (Acer palmatum), amely szintén
nagyon szépen változtatja a színét. Sárgára színeződik a páfrányfenyő (Ginkgo), hatalmas színfoltot képezve a kertben.
A cserjék közül a nagy méretűvé fejlődő cserszömörce (Cotinus) is nagyon szép október hónaptól. Ez a növény egyébként
tavasszal gyönyörű piros levelű, nyáron zöldes, ősszel vöröses-lilás, nagyon dekoratív. A perzsa varázsmogyoró (Parrotia) félcserje, így bokorként és fácskaként egyaránt nevelhető,
az őszi színek mindegyikét bemutatja, igazi csoda az őszi kertben. Alacsonyabb termetűek a kecskerágók (Eunymus ssp.),
amelyek lehetnek cserjék és kúszó cserjék. Őszi színük legtöbbször a piros, illetve ennek árnyalatai. A kúszónövények
közül a vadszőlő (Parthenocissus) valóságos színorgiával örvendeztet meg minket az őszi hónapokban.
Számtalan növény, akár az egyszerű cseresznyefa, meggyfa,
körte, alma stb. is szépen színeződik szeptember–október hónapokban. Ám nemcsak a kertben és balkonon tudunk örülni
a növényeink lombszínező képességének. Őszi asztali koszorúk, kopogtatók és egyéb kerti és lakásdekorációk készítéséhez is fel tudjuk használni a természet őszi színes ajándékait.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
A kőbányai zsinagóga
Schöntheil Richárd
legnagyobb munkája

Schöntheil Richárd,
az elfeledett építész

A Szent László-templom építészének,
Lechner Ödönnek neve mindenki előtt
ismert. De ki keze munkája a zsinagóga (ma Mindenki Temploma)? Erre legtöbbször fejvakarás a válasz. Ezért is
A Kőér utca és a Kápolna utca közöthiánypótló munka Nyeste Hajnalka kuti kertvárosi utak közül nyolcat tett egytatása az 1874-ben született Schöntirányúvá a kerület a biztonságosabb közheil Richárdról.
lekedés és a rendezett parkolás érdeké– Kőbánya méltatlanul elfelejtett
ben. Erre azért volt szükség, mert a Vaspáépítésze
polihisztor volt, a város
lya utcai torlódásokat elkerülni igyekvő aufejlődésének
motorja – mondta
tósok ellepték a környéket, s a szűk utcákon
a Kőrösiben tartott vetített kénagy sebességgel közlekedő kocsik nemcsak
pes helytörténeti előadásán
a várakozó járművekben tettek kárt, hanem veNyeste Hajnalka, aki egy
szélyeztették az ott lakók biztonságát is. A forgapályázat kapcsán merült
lomtechnikai módosításokat fél év múlva elemzi az
el az építész életrajzáönkormányzat, s ha kell, újabb változtatásokat hajt
ban. Schöntheil Rivégre. Ehhez a környéken élők véleményét is kérik, a
chárd Csókán (ma
tapasztalatokat az önkormányzatnál lehet jelezni.

Észrevételeket
vár Kőbánya
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Szerbia) látta meg a napvilágot, de
1880-ban családja már Kőbányán élt.
Orvos édesapját az újságok „nagyságos” Schöntheil Mórként emlegették, ami a közmegbecsülés jele volt.
A címet Richárd is kiérdemelte.
A művészetek mecénása volt – Martinovics téri otthonában kiállításokat
szervezett –, de irodalmi és gazdasági előadások révén a polgári gondolkodást is erősítette. A zsidó származású lokálpatrióta hazafias érzületéhez sem férhetett kétség: az első
világháborúban, 39 évesen maga
kérte frontszolgálatát.
Legnagyobb munkája a zsinagóga épülete, amelyet 1907-ben tervezett, de korában Kőbánya lép-

ten-nyomon magán hordozta kézjegyét. Az egykor a zsinagóga mellett álló házak is az ő elképzelései
szerint épültek – az egyikben maga
is lakott egy ideig –, de emlegették
a ligettelkek építészeként, a Pongrác út lebetonozásának előkészítésében pedig oroszlánrésze volt.
Bár a háborút követően Pest belvárosába költözött, 1931-ben még ő
tervezte az Ihász utcai leányiskolát.
1944-ben érte a vég budai otthonában, ám vitatott, hogy betegségben
hunyt-e el. A nyilasterror éppen ekkor hágott tetőfokára, s fia, Gábor
bizonyítottan a rémuralom áldozatául esett alig egy hónappal édesapja halála előtt.
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A vegán életmóddal ismerkedhettek a kőbányaiak

Túl a húson
Főzőcske,
de hús
nélkül

Nemcsak az állatok tisztelete és szeretete, de
ökológiai és egészséggazdagodhattak a 22. Vegetári- bereket, hanem az egész embeügyi okok is szólnak a hús- ánus Fesztiválon a Kőrösiben. riséget érintő pozitív oldaláról
mentes élet mellett.
Az Egészség-vár Alapítvány is rengeteg szó esett.
kétnapos, ingyenes programja
számos tévhitet igyekezett eloszlatni a húsmentes életformáról, miközben annak nemcsak
az egyes em-

Egy korsó nem korsó…

– 2050-re az emberiség lélekszáma meghaladja a 9 milliárd főt, s ilyen népesség mellett
a hús- és tejtermelés mostani
sz i nt je nem
lesz

Sörgyári
óriásbuli

Ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a Dreher
Sörgyárak a tömegek előtt,
hogy egy felejthetetlen estén, számos feltörekvő és
már befutott zenekarral
kísérve, világos
és barna, illetve
trópusi gyümölcsökkel ízesített
alkalmi sörkülönlegességeket kortyolgatva búcsúzzunk a nyártól.
Jöttek is a sörbarátok ezerszám
Jó sörnek
a DreherFesztre,
is kell
megtöltve a gyára cégér
u dva r t . A m in i
sörgyártúrán be-

HIRDETÉS

Utánfutóbérlés
a Kerepesi úti
AVIA-tól

nt
ké l !
án t ó
Ó r 0 F t65

Hívjon minket:

20 979 1555

Péksütemény növényi sajttal

gán életforma elterjedése lehet
a nem is oly távoli jövőben.
A téma szakavatottjai szerint
azonban számos erkölcsi problémát is felvet a húsevés kérdése. Ötnaponta mintegy 600 millió állat pusztul el a vágóhidakon, feldolgozóüzemekben. Ám
a nagyüzemi állattartás is embertelen, hiszen a túltenyésztett tyúkok legtöbbje a napi tojásrakásba rokkan és pusztul bele, míg a tehenek folyamatos anyagcserezavara az ára annak, hogy ma
már tízszer annyi tejet adnak, mint amennyi borjaik
felneveléséhez szükséges.
Előadások tömkelege
szólt a húsmentesség kedvező élettani hatásairól is.
Így a vegán életmód nemcsak a magas vérnyomás
és egyes rákfajták megelőzésében segít, de a
Zene
mellékvese regeneránélkül mit
lódásában is – márpeér a sör?
dig e belső elválasztású mirigy fáradtsága pajzsmirigylemen Kabátban, a Bëlga,
alulműködést, túlvégül a Cloud 9+, míg a kis
súlyt, meddőséget
színpadon még pályafutáokozhat.
suk elején járó bandák vívA vegán konytak gitár- és ének-„párbajt”
ha
sokszínűséegy jelképes verseny keregéről
főzőshow
tében.
keretében győzték meg a látogatókat a szervezők, s aki kedvet
kapott az egészséges életmódhoz és a húsmentes ételekhez, az
vegán étkezéshez
kapcsolódó termékeket is beszerezhetett. Így teljes kiörlésű biolisztből készült péksütemények,
kenyerek, gluténmentes
termékek, növényi sajtok,
gabonakolbász, aszalt gyümölcsök, magvak és egyéb
egészséges csemegék várták
az érdeklődőket.

fenntartható – hangzott el a
vészjósló mondat. Az ok egyszerű: az állattartásnak óriási vízigénye van, ami akkor már nem
lesz kielégíthető. A vészharangokat az ENSZ is megkongatta:
a túlzott húsfogyasztással nemcsak háziállatainkat, hanem az
egész bolygót faljuk fel, ezért az
ökológiai katasztrófa elkerülésének záloga a ve-

pillantást nyerhettünk a termelés leglátványosabb részébe, a hatalmas, évszázados rézüstöket magába foglaló terembe, ahol az
aranyló nedű immár
korszerű, számítógép-vezérelt zárt
rendszerben készül.
A szervezők igyekeztek minden zenei ízlést kielégíteni a DJ-k
produkálta techno- és rapdiszkótól kezdve egészen
a legkeményebb metálig.
A nagyszínpadon megfordult a Lóci Játszik, a Magashegyi Underground, a Ke-

Kísértetjárás a föld alatt

Újra boszorkányok, csontvázak, szellemek, zombik
és vámpírok áraszthatják el
Kőbányát: november 3-án
(szombaton) ugyanis ismét
lesz Halloween-futás. A BBU
Halloween Run rajt-cél területe idén is a KÖSZI előtti park
füves területén épül meg.

A verseny nyomvonala a parkot határoló utakon-utcákon,
az egykori sörgyár ipari területének belső udvarán, régi
gyárépületek között és a föld
alatti pincerendszerben kanyarog majd.
A sejtelmes kőlabirintusban
2,4 km hosszan, misztikus fé-
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Bemutatók, szépségverseny és örökbefogadás a Népligetben

Kóbor kedvencek
találtak gazdára

A korábbi évekhez hasonlóan idén is óriási érdeklődés mellett rendezték meg az Örökbefogadott Állatok Napját.

Ismerkedés a
csemegékkel

Vegánok és az egészséges életmód iránt még csak érdeklődők, versenysportolók, környezetvédők, az egészséges táplálkozás hívei, illetve a húsmentes
konyha ínyencei – mind-mind
különleges ismeretekkel
és tapasztalatokkal

A MI KŐBÁNYÁNK
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nyek között loholhatnak majd
a versenyzők. A rendezők valóban mindenkire gondolnak, hiszen ovis (300 m), sulis és családi futam (700 m),
4 km-es halloweenkör, valamint 7 és 21 km-es futó- és váltóverseny várja az indulókat,
de vezetett túra is indul.

Már a reggel tízórás megnyitó előtt több mint száz szülő,
gyerek és persze családi kedvenc lepte el a Népliget Planetárium melletti részét a
VI. Örökbefogadott Állatok
Napján. A szakmai egyesüKis kutya, nagy kutya…
letek sátraiban az érkezők a
kóbor állatok örökbefogadásáról, a felelős állattartásról
rint minden váÁgnes és
rosvezetőnek kutájékozódhattak, de a nap foBubu első
tyakötelessége az
lyamán számos program is
Új barátok
találkozása
ilyen á llatbarát
színesítette a kutyás (és kisebb részben macskás) találkozóvá rendezvények mellé állni.
duzzadt rendezvényt.
A rendezvény nem volt híján megható
A Doktorok az Állatokért Alapít- pillanatoknak sem, ezek egyik legszebvány által szervezett eseményen Dó- bike Ágnes és Bubu első találkozása
dity Gabriella, a szervezet kurátora volt. A kiskutyát éppen a Kőbányai Álköszöntőjében elmondta: az örökbefo- latvédelmi Járőrszolgálat, vagyis a Segadással az új gazdik mindig két lelket gítő Angyalok találták egy fához kötözmentenek meg: egyszer azét a kutyu- ve, s Csikós Viktória adhatta örökbe.
sét, akinek otthont biztosítanak, más– Két kutyusom is volt, de sajnos elrészt azét a négylábúét, akinek számá- pusztultak, s mivel egyedül élek, nagyon magányos vagyok – mondta a
ra a hely így felszabadul a telepen.
Az esemény egyik fő szervezője a 76 éves Ágnes, miközben boldogan,
Kőbányai Önkormányzat volt, s a ke- könnyes szemmel ölelte Bubut, a 4 éves
rület részéről az egybegyűlteket kö- havanese kiskutyát. – Nem akartam
szöntő D. Kovács Róbert Antal polgár- kutyát venni, mert fontosnak tartom,
mester elárulta: ő és a kilátogató gaz- hogy otthont adjak egy kóbor jószágnak, illetve nem is engedhetem meg
dik rokon lelkek.
– Nem is emlékszem, hogy gyerek- magamnak. De nálam a befogadott álkoromban ne lett volna otthon meg- lat az első, akkor is neki veszek előmentett kisállat, akár kutya vagy cica. ször húst, ha magamnak már nem tuÉdesapám is gyakran állított be gaz- dom megengedni – mondta az újdondátlan jószágokkal, így került hozzánk sült gazdi.
Bobby, Néró, Morzsi vagy éppen Picúr.
A nap hátralévő részében keresőkuUtóbbi annyira otthonra talált nálunk, tyák bemutatói, kutya-gazdi szépséghogy végül már a négylakásos társas- verseny, pódiumbeszélgetések várták
házunk minden szomszédja azon vitat- a látogatókat, illetve a négylábúak melkozott, melyikük is Picúr „igazi” gazdá- lett a kutyás Ki mit tud? keretében érja – emlékezett a polgármester, aki sze- tékes nyeremények is gazdára találtak.

Gazdára várnak Bubu barátai is
A Segítő Angyalokat bárki hívhatja a Kőbányán talált kóbor kedvencek, állatkínzás és rossz körülmények között tartott állatok miatt a 06-70-539-32-20-as telefonszámon. De az is tárcsázhatja a számot, aki az örökbefogadás mellett dönt,
hiszen Bubu több társa vár még gazdára az Angyalok telepén.

2018. ÉVI
.7(/(=Č
EBÖSSZEÍRÁS
.č%1<1
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Sütöde u. 4.
(Cégjegyzékszám: 01-09-921653)
2017. évi tevékenységéről
A tétel megnevezése

Előző év
(eFt)

TISZTELT EBTULAJDONOSOK, EBTARTÓK!
Tárgyév
(eFt)

A Kőbányai Önkormányzat 2018. október 1. és 2018. december 14. között
Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez.

A. B efektetett eszközök

107 838

124 333

B. Forgóeszközök

178 219

143 533

C. Aktív időbeli elhatárolások

221

191

Eszközök (aktívák) összesen

286 278

268 057

D. Saját tőke

72 044

76 251

E. Céltartalékok

46 471

46 471

F. Kötelezettségek

41 963

28 293

G. Passzív időbeli elhatárolások

125 800

117 042

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során
bejelentett ebeket 2018 évben ismét be kell jelenteni.

Források (passzívák) összesen

286 278

268 057

Közhasznú tevékenység összes bevétele

383 559

428 380

Közhasznú tevékenység összes ráfordítás

360 771

405 662

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírtaknak
megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.
melléklet d) pontja alapján 30 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható. A 2018 évben leadott
ebösszeíró lapok esetében ezen felhívás kiadását követően nem kell újabb ebösszeíró lapot
kitölteni, az a kötelezettség teljesítésének minősül.

4 127

4 207

Közhasznú tevékenység eredménye

Szellemes verseny

HIRDETÉS

A Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona,
Szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja)
Tel./fax: 264-3621, tel.: 434-2150

A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak
ebrendészeti feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában és Kihelyezett Ügyfélszolgálatán,
továbbá letölthető a www.kobanya.hu/hirdetmények/ebösszeírás honlapról. Az ebösszeíró lap
másolható.
Az ebenként kitöltött és aláírt ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2018.
december 14-ig kell visszajuttatni
• postai úton,
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.), illetve a kihelyezett
ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) elhelyezett gyűjtőládába rakva,
• elektronikus úton az ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre elküldve.

.6=1-.6=9(6(*<770Ĩ.'6.(7
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Szerencsésnek és elégedettnek érzi magát az énekesnő

Polyák Lilla prózában
is kipróbálná magát

Musical plusz 65 címmel zenés estre várja a műfaj kedvelőit a Kőrösi
Kulturális Központ. A fellépők között van Polyák Lilla színművésznő, akit a kőbányai előadás apropójából, de főként
művészi pályájáról kérdeztünk.
– Milyen előadásra
számíthat a kőbányai közönség?
– Az igazság az,
hogy nem tudom.
Ebben a műsorban nincs sem
állandó szereplőgárda, sem repertoár, csak a
szervező állandó.
Minden fellépésünk
más és más, minden elő-

PROGRAMAJ
ÁN

G ÉCZ I ERIKA
KONC ERTJ E
Október 13-án
(szombat) 19 ó
rától
a KÖSZI Kő-Caf
éban

Óriási bulira készül Deák Bill Gyula a
Papp László Budapest Sportarénában november 9-én. A blues királya ugyanis egyrészt 70. születésnapját ünnepli, valamint
idén félszáz éve, hogy a színpadokat koptatja, hiszen már 1968 óta aktív.
„Nem érzem magam 70 évesnek. Sokat
játszom, koncertezem, fiatal, nagyszerű zenészekből áll az engem kísérő Deák
Bill Blues Band. Hobóval tavaly harmincezer ember előtt léptünk fel a Tabánban”
– mondta Bill Kapitány.
A jubileumi koncerten vendégként
fellép Hobo (Földes László), valamint
Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca a Kar-

LÓ

ÉVA ALMÁ JA
Cirkuszi show
Október 27-én
(szombat) 18 ó
rától
a Kőrösiben

A S EVILLAI B
ORB ÉLY
Vígopera az O
peraház első
magán
táncosainak kö
zreműködésév
el
Október 29-én
(hétfő) 18 órátó
l
a Kőrösiben
FÉ N Y E S É S B
ARÁTAI
Operettgála a
Pódium Szính
áz
előadásában
November 3-án
(szombat) 14 ó
rá
az Újhegyi Kö
zösségi Házban tól
H A L LO W E E N
PARTY
játszóház gye
rekeknek
November 3-án
(szombat)
17–19 óráig az
Újhegyi Közöss
égi
Házban
MÁTRA ALJÁ
N , FALU SZ É
LÉ N
A KÖSZI SE eg
ynapos kiránd
ulása
2018. novemb
er 17. (szombat
)
Program és je
lentkezés:
06-20-321-30
33

prózai szerepekben. Mindig annyi megkeresésem volt zenés műsorokhoz, hogy
a karrierem valamiképpen elment ebbe
az irányba. De biztos vagyok benne, hogy
előbb-utóbb megtalál az a prózai szerep
is, amit szívesen eljátszok.
– Úgy érzi, beskatulyázták?
– Skatulyának talán nem nevezném, de
az biztos, hogy ha elindul egy karrier valamilyen irányba, akkor onnan sokkal nehezebb letérni. Nekem nagyon korán bejött a musical. Az egyetem után Bécsbe
szerződtem, három év után hazajöttem,
de addigra mindenki tudta rólam, hogy
musicalt énekelek. Ez rám ragadt.
– Mivel lenne megelégedve? Vannak
szerepálmai?
– Félreértések elkerülése végett: nagyon meg vagyok elégedve az életemmel!
Szerepálmaim nincsenek, nem is voltak
soha! Azt szeretem, ha kellemes meglepetések érnek, amikor maguktól megtalálnak a szerepek. Mindig a soron következő feladatra koncentrálok, az adott

Bill Kapitány 70. szülinapi koncert
az Arénában ünnepel

H A DT U D O M
ÁNY M IN DE
N KIN EK
Kritikus infras
truktúra, mint
korunk
egyik legnagyo
bb kihívása
Október 17-én
(szerda) 17 órá
tól
a Kőrösiben

LEGÓKIÁLLÍT
ÁS
Október 27-én
(szombat) 10–1
8 óráig
és 28-án (vasár
nap) 10–16 órá
ig
az Újhegyi Kö
zösségi Házban

adásra más dalokat válogatunk össze abból az ezerből, ami a musical műfajban
rendelkezésünkre áll. A szóló dalok mellett duettek is el fognak hangzani. Itt most
az a lényeg, hogy mindig újszerű legyen az
est, hogy ne unja meg a közönség. Azt garantálhatom, hogy mindenki jól fogja magát érezni a nézőtéren.
– Miben láthatjuk az idei őszi évadban?
– A Budapesti Operettszínházban és a
Madách Színházban játszom, de ahogy a
kezdetektől mindig, most is szabadúszó
vagyok. A legutóbbi hétvégén volt az István, a király előadás bemutatója az Operettszínházban, amiben István édesanyját,
Saroltot alakítom, de hamarosan az Arénában is színpadra állok a Webber-gálán.
– Korábban azt nyilatkozta, hogy prózai szerepre vágyik a sok énekes szerep
után. Ezzel mi a helyzet, beteljesült már?
– A színművészetin prózai szakon végeztem, ennek ellenére még nem volt igazi lehetőségem kipróbálni magam jelentős

telből. Mint a blueskirály a Kőbányai Híreknek elmondta: Ganxstával régóta ismerik egymást, s együtt fogják előadni
a Kőbánya-bluest. A Bill védjegyévé lett
szám mellett azonban más klasszikusokat is hallhat a közönség, így ismert Hobo
Blues Band-számokat, elhangzik természetesen többek közt a Rossz vér és A felszarvazottak balladája, valamint az István, a királyból Torda is megelevenedik
legendás dalaival.
A tervek között szerepel, hogy Bill jövőre – tíz év után – újabb stúdiólemezzel jelentkezik, de CD-n és DVD-n várhatóan a
mostani jubileumi koncertet is kiadja.

szerepből igyekszem kihozni a lehető
legtöbbet. Távol áll tőlem, hogy folyton
álmodozzak, vágyakozzak valami után,
aminek az elérése nem feltétlenül az én
akaratomon múlik. A földön állva inkább
azt vallom, hogy aminek el kell jönnie,
az eljön, ami meg nem jön el, azt jobb elengedni. Én így is szerencsésnek érzem
magam.
– És a filmszerepek?
– Forgattam már többször, szívesen játszom kamera előtt is. Ezzel ugyanaz a
helyzet, mint a színpadi prózával. Örülök, ha megtalálnak vele, megköszönöm,
de nem küzdök érte.
– A boldogság és elégedettség a hírek szerint a magánéletére is kiterjed.
Jó ezt hallani.
– Ez így van, teljes az életem. Elsősorban családanyának tartom magam,
igyekszem a gyerekek igényeihez igazítani az életemet. Ez persze nem mindig sikerül, de szerencsére édesanyám segítségével szépen átvészeltük a nehezebb próba-

időszakokat. A gyerekek, most, hogy már
11 és 14 évesek, elkísérnek külföldi turnékra, különösen a nyári iskolai szünetek
idején. Bulcsú, a kisebbik fiam tavaly óta
játszik egy darabban, így az a csodálatos
élmény is megtörtént velem, hogy saját fiammal léphettem közös színpadra.
– A srácoknak vannak színészi ambícióik?
– A nagyobbik fiamat jelenleg csak a tenisz érdekli, versenyekre jár, de a kisebbiknek igen, ő kacérkodik a gondolattal. Én semmire sem kényszerítem őket.
Mindig azt tanítottam nekik, hogy maguk találják meg azt az utat, ami boldoggá
teszi őket. A világért se fogok senkit rábeszélni a művészi pályára, de lebeszélni sem fogom róla. Hiszek bennük. Tudom, hogy ahogyan én is, ők is megtalálják a boldogságukhoz vezető utat, a támogatásomra mindig számíthatnak, mint
ahogy én is sok mindenért sokaknak lehetek hálás azért, hogy az életem eddig
így alakult.

Velük van
az erő!

Családi győzelem a
jelmezversenyen

Könyves-Tóth Mihály második lett az ARD versenyén

Kőbányai trombitás világsikere

A Magyar Állami Operaház és a kőbányai Tutta Forza zenekar ifjú művésze
a klasszikus trombitások legnagyobb és
legnehezebb világversenyén második
helyezést ért el.
Akárcsak augusztus közepén a kőbányai zeneszerető közönség, úgy az ARD
német közszolgálati adó zenei versenyének zsűrije sem tudott ellenállni Könyves-Tóth Mihály trombitajátékának.
A 27 éves művész a második helyet és két
különdíjat is begyűjtött.
A verseny a trombitások által a legnehezebbnek tartott világverseny, amit jól mutat, milyen kemény út vezet a döntőjébe.
Könyves-Tóth Mihálynak először hangfelvételt kellett küldenie jelentkezésképpen
Németországba.
– A hanganyagok alapján alig több mint
hatvan trombitást hívott meg a zsűri – mesélte lapunknak a művész. – Végül kevesebben jelentünk meg, aminek valószínűleg az
is az oka, hogy egy az eseményre írt, nagyon
nehéz kortárs darabot is el kellett játszani

a döntőben. Bevallom, kicsit én is elgondolkoztam emiatt az induláson.
A verseny első és második körében azokat a műveket kellett játszani, amelyeket a
kőbányai zenerajongók már hallhattak
a Nyáresti szerenád című koncerten
a felújított polgármesteri hivatal átriumában. A harmadik körben öt zenész maradt versenyben, végül hárman muzsikáltak. A magyar versenyző második helye mellé a közönségdíjat is elnyerte,
de a sor ezzel még nem
ért véget. A versenyre
született kortárs darabot, Olga Neuwirth
osztrák zeneszerzőnő
művét – amitől a magyar muzsikus is tartott
– a döntőben éppen ő
játszotta a legszebben,
ami újabb díjat ért.
– A sikerben nagyon
nagy szerepe van annak,

hogy a Kőbányai Zeneiskolában kezdtem
a hangszeren tanulni – árulta el Könyves-Tóth Mihály. – Az ilyen versenyeken
sok zenész nagyon izgul, és én is közéjük
tartozom. De a zeneiskolai tanárom,
Bakó Rolland vezetésével működő
Tutta Forzában rengeteget szólózhattam színpadon, így bőven volt lehetőségem éles helyzetekben is jól játszani. A Tutta Forzával fellépni, s a kőbányai
közönség előtt játszani ezért is
mindig különleges élmény nekem. Nagyon sokat köszönhetek a középiskolai
és a zeneakadémiai tanáraimnak, így
ifj. Kovács Kálmánnak és Kirsch Jánosnak is, akikhez a verseny előtt elmentem,
hogy tovább csiszoljunk az előadásomon.
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Hatvan év,
félszáz kötet

Újabb két könyve jelent meg Kőbánya egyik legtermékenyebb írójának. Az immár hatvan éve alkotó Kanizsa József, a Magyar Kultúra Lovagja a Kő-Caféban mutatta be Rám szabott sors című,
Gratuláció a
saját fotóival illusztrált verses és
díszpolgárnak
prózás kötetét, illetve a gyermekeknek készült verses kifestőt,
az Életmentő békát. Az immár félszáz káknak meséltem. A rögtönzött törtékötetet jegyző szerzőt D. Kovács Róbert netekről készült feljegyzések, felvételek
Antal polgármester és Győrffy László, a közül még bőven van, ami kiadásra vár –
Kőrösi igazgatója köszöntötte, akik nem árulta el Kanizsa József. – Így vagyok a
győzték méltatni az irodalmár munkás- versekkel is, hiszen a mai napig bárhova
ságát: a díszpolgári címmel is kitüntetett megyek, a noteszem ott lapul a zsebemszerző ugyanis többek között a Kőbányai ben, s ha bármi eszembe jut, lejegyzem.
Kőbánya is rendszeresen megihlet, terÍrók, Költők Egyesületének is alapítója.
– Lakótelepi lakásunkban Mesezug né- vezem, hogy ezen munkáimat külön köven kis világot építettünk, ahol az uno- tetbe rendezem.
HIRDETÉS
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Tisztelt Kőbányai Lakosok!
A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi
az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót annak érdekében, hogy a közterületek
és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.
Az akció keretén belül az Önkormányzat térítésmentesen biológiailag lebomló 100 literes
zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a tisztasági
kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek és ingatlanok rendben tartásáról
gondoskodni tudjanak.

Egy messzi-messzi galaxis helyett elég
volt a Kőrösibe elzarándokolniuk azoknak az ifjú jedinövendékeknek, akik a
Csillagok háborúja filmeposz világába
vágytak. A Kőbányai Könyvtár egy napra a sci-fi szerelmeseinek paradicsoma
lett, ahol a kis padavanok (tanítványok)
kipróbálhatták, birtokolják-e az erőt.
Az érdeklődő gyermekek – és fanatikus rajongó szüleik – megérkezésükkör
nyomozós játékkal mutathatták meg,
mennyire ismerik a Star Wars-univerzumot. Kvízkérdésekre kellett válaszolniuk, hogy meghívást kapjanak Leia hercegnő és Han Solo esküvőjére. Ezalatt a
kisebbek a jediiskolát járhatták ki, ahol
célba dobással, egyensúlyozással, fürgeséggel kellett bizonyítaniuk rátermettségüket.
Később zavar támadt az erőben: a sötét nagyúr, Darth Vader és két rohamosztagos katonája jelent meg. A közösen készült fotók után Vader ugyan ba-

- INGATLANONKÉNT 10 DARAB,
- SAROKTELEK ESETÉN 15 DARAB,
756$6+=$.(6(71/3&6č+=$1.1710 DARAB,
&6$/',+=$6-(//(*ī756$6+=$.(6(71+=70%1.17 20 DARAB
=/'+8//$'.*<ī-7č=6.,*1<(/+(7č 2.7%(57Č/
Az ingatlanok tulajdonosai, valamint a társasházak közös képviselői a zsákokat ügyfélfogadási időben a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), illetve a kihelyezett
Ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) vehetik át.
Kérjük, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladékot gyűjtsenek! A karvastagságnál nem vastagabb faágakat
legfeljebb egy méteresre darabolva, összekötve lehetőség van kihelyezni.

Párbaj Darth Vaderrel

A szelektív elszállítást a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. térítésmentesen végzi. A zöldhulladék
begyűjtése 2018. november 30-ig tart.
A szállításról bővebben, illetve a további zsákok beszerzéséről a szolgáltató honlapján tájékozódhatnak.

rátságosan lovaggá ütötte az aznap tízéves Petrát, de végül fénykardpárbajt vívott a kis jedikkel. A harcban a nagyvezérnek nem sok babér termett, de némi
családi sikerrel vigasztalódhatott. A kirakósjátékért zajló jelmezversenyt megosztva három testvér nyerte: a rohamosztagos fivér és a jedi nővér mellett
ott volt Kylo Ren is, aki a filmben Darth
Vader sötét útra tévedt unokája.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, -kezelők és -birtokosok figyelmét, hogy az ingatlana előtti járda, az
ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest között kiépített vagy kiépítetlen terület, járda
hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról,
gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről gondoskodnia kell.

7(*<.5(1'(=(776=(%%.51<(=(71.(7.Č%1<7

D Kovács Róbert Antal
D.
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írja meg azt a népmesét vagy az óvó nénik saját „költésű” meséjét, amit az oda járó
gyerekek a legjobban szeretnek. A gyerekek kedvenc meséjét most a Kőbánya Gyermekek Háza Óvoda küldte el. A bábokat Németh Marcella Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus készítette.

A só

A fő sorok Babits Mihály szüreti idézetét rejtik.
HIRDETÉS

SZU
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A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó
szervezeteket, vallási közösségeket, valamint
környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési
eljárást indít az alábbi tervekkel kapcsolatosan:
1. A településkép védelméről szóló önkormányzati
rendelet módosítása (előzetes tájékoztatás)
2. A Kerepesi út, Keresztúri út, Gyakorló utca, Gyakorló
köz kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)
3. A Ceglédi út, Hízlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca, Somfa
köz kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)
4. Az Újköztemető és környéke kerületi építési
szabályzata (előzetes tájékoztatás)
5. Az Üllői út, Ceglédi út, Bihari utca, vasút kerületi
építési szabályzata

Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. A király fél lábbal már
a koporsóban volt, szerette volna mind
a három leányát férjhez adni. Ez nem
is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott
hát egy-egy ország. Hanem amiképpen
nincs három egyforma alma, azonképp
a három ország sem volt egyforma. Azt
mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt legjobban szereti.
Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a
legidősebbikkel:
– Felelj nekem, édes leányom, hogy
szeretsz engem?
– Mint a galamb a tiszta búzát – mondta a leány.
– Hát te, édes leányom? – kérdezte a
középsőt.
– Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt.
– No, most téged kérdezlek – fordult
a legkisebbikhez –, mondjad, hogy szeretsz?
– Úgy, édesapám, ahogy az emberek a
sót! – felelte a kicsi királykisasszony.
– Mit beszélsz, te haszontalan lélek! –
förmedt rá a király. – Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Ne
is lássalak, ha csak ennyire szeretsz!
Hiába sírt, könyörgött a királykisas�szony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót – nem
volt kegyelem: világgá kellett mennie a
kicsi királykisasszonynak.
Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg
erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni,
szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt
az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában.
Egyszer, mikor már egy esztendő is
eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit,
s nagy ijedten beszaladt a fa odvába.
Utánamegy a királyfi, s beszól:
– Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az
odúban, reszketett, mint a nyárfalevél,
s egy szó nem sok, annyit sem szólt.
Újra kérdi a királyfi:
- Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög?
Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a
pokol fenekére!

A királykisasszony most sem mert
szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:
– Hé! ki van itt? Szóljon, ember-e
vagy ördög, mert mindjárt belövök!
De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy
szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos
volt a ruhája, szégyellte magát erősen,
s keserves könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a királykisas�szony, mert akármilyen rongyos volt,
akármilyen piszkos volt a ruhája, szép
volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos-gyémántos ruhába, s két hetet
sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek, s
csaptak akkora lakodalmat, hogy no.
Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint
két galamb. Azt mondta egyszer a király:
– No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád.
Mondd meg nekem a tiszta valóságot!
– Lelkem uram – mondja a királyné –, én
másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt,
s én azt feleltem: mint az emberek a sót.
– Jól van – mondta a király –, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az
édesapád szíve.
Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak
befordult a másik szobába, levelet írt az
öreg királynak, s abban meghívta dél

A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat,
észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az
önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) megjelenő
felhívásban foglaltak szerint
2018. november 7-ig, valamint
a 2018. október 29-én 17:00 órakor
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban
tartandó lakossági fórumon lehet.

D. Kovács Róbert Antal
D
Kőbánya polgármestere

ebédre. Hát el is ment a levél másnap, s
harmadnap jött a király hatlovas hintón.
Fölvezette a fiatal király az öreg királyt
a palota legszebb szobájába, ottan már
meg volt terítve az asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de
hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal
király megparancsolta volt, hogy az öreg
király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek.
No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja
az öreg király a levest, merít belőle egy
kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóbafőttben majd csak
lesz. Nem volt abban annyi sem, mint
egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették,
mert a vén király csak megnyalintotta, s
bele sem harapott, olyan cudar sótalan,
ízetlen volt mind a sok drága pecsenye.
De ezt már nem állhatta szó nélkül az
öreg király:

– Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-főz?
– Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam,
hogy bátyámuram nem szereti a sót,
megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe.
– No, öcsém, azt ugyancsak rosszul
tetted, mert én erősen szeretem a sót.
Kitől hallottad, hogy nem szeretem?
– Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram – mondta a fia
tal király.
Abban a szempillantásban megnyílik
az ajtó, belépett a királyné, az öreg király
legkisebb leánya.
Hej, istenem, örült az öreg király!
Mert még akkor megbánta volt szívéből,
hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világ kerestette mindenfelé. Bezzeg hogy most a legkisebbik leányának
adta a legnagyobbik országát. A fiatal
király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem
haltak.

Kőbánya új lakói
Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com
címre a kerületi babákról készült, jó minőségű fotókat,
és hozzá néhány sort,
amely tartalmazza az egyévesnél
fiatalabb
csecsemő nevét,
születési
dátumát,
valamint
egy, legfeljebb kétmondatos jellemzést. A tárgyban
kérjük, jelezze a rovat címét: Kőbánya új
lakói.

„Schmidt Annabella vagyok, 2017. október 5-én
érkeztem 3550 grammal
és 55 cm-rel. Szüleim,
nagyszüleim szerint igéző szemeimmel és
huncut mosolyommal születésem
óta
mindenkit leveszek
a lábáról. Nagyon
érdeklődve figyelem
ezt a világot; szeretem a társaságot, főleg ha én
lehetek a középpontban. ;-)”
HIRDETÉS

Töltse ki az ábrákat 1-től 9-ig
terjedő egész
számokkal úgy,
hogy az összes
sorban, oszlopban minden
szám csak egyszer szerepeljen.

Találd meg a kép egyforma képet
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Telt ház a Merkapt Sportközpontban

Rekord dőlt meg
a Sportágválasztón
A magyar szabadidősport egyik legnagyobb rendezvénye
nemcsak több ezer érdeklődőt és sportolni vágyót vonzott,
hanem megdöntötte az egy időben egy helyen űzött sportágak kategóriájának rekordját is.

A deszkások sem
hiányozhattak
HIRDETÉS

Óriási volt az érdeklődés az
őszi Budapesti Nagy Sportágválasztón, amelynek most
is Kőbánya adott helyszínt.
A kétnapos rendezvényen a
Merkapt területén kis túlzással egy tűt sem lehetett leejteni, de azért a zsúfoltság ellenére is több ezer gyerek – és kísérő felnőtt – próbálhatta ki magát a
sportokban. Az ország 183 iskolájából
– köztük 67 vidéki intézményből – érkeztek gyermekcsoportok.
A rendezvényt Radványi Gábor nyitotta meg, s a kőbányai alpolgármester
igen illusztris társasággal állhatott a
színpadra. Olimpiai, világ- és Európabajnokok sora tisztelte meg részvételével az eseményt, a kicsik pedig beszélgethettek és együtt mozoghattak példaképeikkel. A teljesség igénye nélkül
ott volt Késely Ajna, a KSC Európabajnoki ezüstérmes úszócsillaga, Cseh
László olimpiai ezüst- és bronzérmes,
százszoros magyar bajnok úszó, Kozák
Danuta ötszörös olimpiai bajnok kajakozó, és persze a Nagy Sportágválasztó
kommunikációs igazgatója, dr. Kiss
Gergely, háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó.
A rendezvény célja, hogy mozgásra buzdítson mindenkit, illetve segítsen az egyéni adottságokhoz és igényekhez illő sportágak megtalálásában. Az amatőr sportolók összesen
104 mozgásformát próbálhattak ki in-
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KŐBÁNYA SPORTOLÓJA

2018-BAN?

Kedves Sportbarátunk!
Kerületünk összetartó, erős közösségének és az itt élő nagyszerű embereknek köszönheti,
hogy a legjobbat hozzuk ki Kőbányából. Mi megbecsüljük az áldozatos munkát, odafigyelünk
a tehetségekre és elismerjük a teljesítményt. 2014-ben hagyományt teremtettünk azzal, hogy
minden évben kitüntettünk egy-egy kiválóságot a sport területéről, akinek a Kőbánya Sportolója
elismerő címet adományozzuk. A 2018. évben – figyelembe véve a korosztályos megoszlást, valamint
a sporttevékenység egyéni és csapat jellegét – immár négy elismerést ítélhet meg a Képviselő-testület.

A KŐBÁNYA SPORTOLÓJA elismerő cím adományozható kőbányai
egyesületben sportoló személynek, kőbányai egyesület csapatának, illetve
kőbányai lakóhellyel rendelkező sportolónak. Fontos a kiemelkedő teljesítmény,
a sportszerű magatartás, a közösségi felelősségvállalás, a példamutatás.
A javaslatok beérkezési határideje
(e-mailen és postai úton egyaránt):

2018. október 31.

Javaslatát az e célra készült adatlapon tehetik meg, mely letölthető a kobanya.hu önkormányzati
weboldalról, átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.),
illetve az Újhegyi Ügyfélszolgálati Irodán (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.).
Javaslatát elküldheti postai úton a Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.
címre, elektronikusan a HanzikAgnes@kobanya.hu címre, illetve leadhatják személyesen is
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán a 1102 Budapest, Szent
László tér 29. szám alatti II. emelet 220-as irodában.
A beérkezett javaslatok alapján a képviselő-testület novemberi ülésén dönt a kitüntetés
adományozásáról.

Várjuk javaslatát! Jelöljön Ön is!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Egymást
érték a
merész
produkciók
Sikert arattak az
önvédelmi sportok

gyenesen, ám az óriási érdeklődés rekordot is ért. Egy időben 95 sportágat
lehetett űzni, ez pedig a Magyar Rekordok közé is bekerült.
A BM Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság visszatérő vendégként volt jelen. A szervezet
tűzmegelőzéssel foglalkozó
edukációs programjait kíváncsian fogadták a gyerekek: mindkét napon lelkesen sorban álltak, hogy beléphessenek a füstsátorba, és kipróbálhassák,
milyen érzés a tálcatűzoltás.

Vérüket adták az önkormányzat
munkatársai
A Sportágválasztó a
Magyar Vöröskereszttel együttműködve véradó akciót is szervezett,
és a Kőbányai Önkormányzat dolgozói élen
jártak a segítségnyújtásban. A nyitónapon
D. Kovács Róbert
Antal polgármester vezetésével
közel tízen – köztük Radványi Gábor alpolgármester – adtak vért.
A csapat tagjainak nem volt szokatlan a helyzet,
hiszen legtöbben
már legalább öt alkalommal segítettek így embertársaikon.
A véradók természetesen nápolyiszeletet, illetve vizet is kaptak, de

D. Kovács Róbert
Antal ötlete alapján az akció igazi retró színezetet
öltött. Éppen akkor nyitotta meg
kapuit a szomszédos Főzdeparkban
a IV. Kraft Sörfesztivál, így a csapat egy része a polgármester meghívására meglátogatta a
rendezvényt, és egy kis üveg kézműves sört is legurított.

Aranyat érő
ground golfosok

Magyarországon a kőbányaiak ismerhetik meg elsőkként az Ázsiában egyre nagyobb népszerűségnek örvendő játékot,
a ground golfot. Amíg a jobb idő kitart,
addig szombatonként 11 és 13 óra között
a Sportligetben a Magyar Ground Golf
Egyesület két alapítója igyekszik bevezetni a játék rejtelmeibe az érdeklődőket.
– Mint a név is mutatja, a játék a golfhoz hasonlít: itt is minél kevesebb ütéssel kell a labdát a célba juttatni – magyarázta a szabályokat az egyesület mongol
származású, de már 30 éve Magyarországon élő alapítója és elnöke, Togmid
Cerendulam. – A legnagyobb különbség,
hogy a meccseken a speciális ütőkkel a
nyolc darab 15–50 méteres pályán a labdát nem lyukakba, hanem a jelzőzászlókhoz tartozó körökbe kell eljuttatni.
A játék ideális olyan idős embereknek,
akik a levegőn akarnak lenni, mozogni
és sokat sétálni. Talán ezért sem meglepő, hogy a ground golf Japánból származik, ahol egyre több idős ember él. A japán
szövetség különösen nagy gondot fordít a
sport elterjesztésére: a ground golf kőbányai úttörőinek ők küldték az első profi
felszerelést is.
A magyar egyesület az év elején alakult, és már nemzetközi hírnévre is szert

Togmid Cerendulam
várja az érdeklődőket

tett: a nyári mongóliai Asia Open versenyen díjazták őket. Az elnökasszony
arany kitűzőt kapott a sportág népszerűsítéséért, férje, Namsraijav Bat
duulga pedig a versenyeken jeleskedett.
Ő aranylabdát nyert, ugyanis az egyik
meccsen 15 és 25 méterről is egyetlen
ütéssel lőtte a labdát az alig 30 centiméteres átmérőjű körbe – ez pedig olyan teljesítmény, amely minden versenyen különdíjat érdemel.

